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-- POŞTA. REDACŢIEI 

La cererea mai multor cititori de a furniza informatii 
asupra unor produse electronice de uz casnic existente in prezent 

pe piata românească, redactia pUblică azi un, prim răspuns. 

~RODUSE ELECTRONICE PE PIAŢA ROMÂNEASCĂ 
l?iversitatea produselor electronice este extrem de mare atât din pu~ct de vedere al funcţionalităţii (de la 

recepto~re de TV şi receptoare radio, până la cuptoare cu microunde sau aparate de ras electrice) cât şi din 
punct de vedere al producătorului (zeci sau, chiar sute de firme producătoare). Din acest motiv revista noastră 
va Încerca să abordeze Ipunctele cele mai fierbinţi ,ale pieţii l , adică produsele cu cea mai largă arie de 
răspândire (receptoare TV, receptoare radio, videocasetofoane şi aparatură audio), urmând ca apoi să-şi 
extindă analiza şi asupra altor produse. De asemenea, din punctul de vedere al producătorului (intern sau 
extern) ne vom orienta asupra acelora a căror vânzare pe piaţa românească este semnificativă. 

Pentru inceput dorim' s'ă facem o primă trecere în revistă a unor produse despre care se poate spune că 
sunt în topul pieţii române de bunuri, electronice d~ larg consum şi anume receptoarele TV de fabricaţie 
Panasonic. 

Aceste produse mult dorite, dar nu totdeauna accesibile publicului larg din România constituie visul a 900/0 
din cumpărătorii de televizoare din ,ţara noastră însă pot fi cumpărate de ceva mai puţin de 10% dintre doritori, 
toc'!lai datorită preţului lor destul de ridicat faţă de venitul mediu al unei familii din România. 

In tabelul de mai jos se dau tipurile de receptoare TV Panasonic aflate pe piaţa noastră şi câteva 
, caracteristici. -

Nr. Tip receptor Saşiu Teletext Audio: Nr. sisteme Diagonală 
crt TV electric M';;'lnono cm. 

S ... stereo 
D-două căi 

1. ' TC21L1EE M16M NU M 12 53 
2. TC26L1EE M16M NU M 12 66 
3. TX21T1EE M16S DA M 12 S3 
4. TX26T1EE M16M DA M' 12 66 
5. TX33T1EE M16M DA S 21 83 
6. TX29130XE M16MV3 DA S,D 21 73 

De menţionat că, toate tipurile din tabel sunt prevăzute cu telecomandă în' infraroşu, cu selector de canale 
care ,permite şi recepţia canalelor TV-cablu şi cu sistem de comutare audio-video (intrare şi ieşire pentru căile 
video şi audio). 

Deşi preţurile receptoarelor TV sunt destul de ridicate, există totuşi o secvenţă a pieţii care cumpără~ 
Argumentul vânzării acestor receptoare ŢV rămâne calitatea sub diferitele ei aspecte: 

- calitatea recepţiei, în sensul că organoleptic utilizatorl,Jl de receptor TV este mulţumit de imagine şi sunet; 
- calitatea execuţiei receptorului, în sensul că produsul este executat tehnologic la un înalt nivel, prima 

consecinţă fiind şi fiabilitatea foarte bună (căderi sub 1% În primul an de funcţionare); 
.- calitatea facilităţi lor oferite, de exemplu la receptorul cel mai sofisticat - şi scump se oferă facilitatea 

limagine în imaginel o,noutate pe piaţa românească. 
Singurul lucru care se poate reproşa receptoarelor TV(în special celor cu diagonala mai mare de 53 cm)' 

este faptul că neavând corecţie NS, se poate observa o mică neliniaritate a liniei orizontale la nivelul de jos al 
imaginii. Neliniaritatea constă Într-o mică arcuire în sus cu maximul la mijlocul ecranului. Subliniem că efectul 
nu este observabil decât la diagonalele mari şi că se Încadrează în normele de măsurare a liniarităţii imaginii" 
însă trebuia menţionat deoarece este sistematic şi În cele ce urmează' receptoarele Panasonic vor fi 
considerate ca etalon de referinţă calitativă (şi de preţ). ' 

Ca o caracteristică a firmei Panasonic şi În general a firmelor japoneze este şi faptul că dinamica 
schimbărilor produselor pe piaţă este foarte mare, în general schimbarea unui produs cu altul mai nou se face 
de cel puţin o dată pe an (uzual la 6 luni)., Schimbările de cele mai multe ori nu sunt numai de design, ci 
presupun şi modificări (chiar importante) ale schemei electrice, ceea ce În timp se traduce 'prin o anumită 
dificultate în obţinerea pieselor de schimb pentru tipurile de televizor mai vechi sau acbiziţionate de pe arte 
pieţe. 
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-,-- NOUTĂŢI TEHNICE -INFORMAŢII r ---
EXTRAS DIN TABELUL NATIONAL 'All 
. , ' ~ 

ATRIBUIRII BENZILOR DEFRECVEN'TÂ 
- Frecvenţa 500 KHz este o frecvenţă internaţională de primejdie şi 

apel în radiotelegrafie Morse. Condiţiile de utilizare. ale acestei 
frecVenţe sunt prevăzute În articolele 37, 38, N38 şi 60. 

- Frecvenţa purtătoare 2182 KHz este frecvenţă internaţională ·de 
primejdie şi apel pentru radiotelefonie. Condiţiile de utilizare a benzii 
2173,5-2190,5 sunt prevăzute În articolele 37, 38, N38 şi 60. 

- Frecvenţele 21987,5 KHz, 4207,5 KHz, 6312 KHz, 8414 KHz şi 
16804,5 KHz sunt 'frecvenţe internaţionale de primejdie pentru apel 
selectiv digital. Condiţiile de utilizare ale acestor frecvenţe sunt 
prevăzute in articolul N38. 

- Frecventele 2147,5 KHz, 4177,5 KHz, 6268 KHz, 8376,5 KHz, 
12520 KHz ş'j 16695 KHz sunt frecvenţe internaţionale de primejdie 
pentru telegrafia de bandă îngustă cu imprimare directă. Condiţiile de 
utilizare ale acestor frecvenţe sunt prevăzute În articolul N38. 
- - Rezoluţia 640 reglementează utilizarea benzilor atribuite 
serviciului de radioamatorism, cu frecvenţe de 3,5 MHz, 7,0 MHz, 10,1 
MHz, ,14,0 MHz, 18,068 MHz, 21,0 MHi, 24,eg MHz şi 144 MHz În 
c'azul dezastrelor naturale. 
- Banda 13553-13567 KHz (frecvenţa centrală 13$60), banda 26957-
27283 KHz (frecvenţa centrală 27120 KHz) şi banda 40,66-40,70 MHz 
(frecvenţa centrală 40,68 MHz) sunt utilizabile pentru aplicaţiile 
industriale, ştiinţifice şi medicale (ISM). Serviciile de radiocomunicaţii 
funcţionând În aceste benzi trebuie să accepte perturbaţii le 
prejudiciabile care se pol produce datorită acestor aplicaţii. 
Echipamentele ISM funcfionând În aceste benzi sunt supuse 
dispoziţiilor de la nr. 1815. , 

'- Frecvenţa 75 .MHz este asignată pentru radiobalize. 
Administraţiile trebuie să evite asignarea

J 
de frecvenţe vecine limitelor 

benzii de gardă, pentru staţii din alte servicii care datorită puterii sau 
poziţiei-lor geografice ar putea produce perturbaţii prejudiciabile 
rad'iobafizeior sau ie-ar putea Împune vreo restricţie. Pe viitor vor 
trebui depuse toate eforturile 'posibile pentru Îmbunătăţirea, În 
continuare, a caracteristicilor receptoarelor de bord şi limitarea puterii 
staţiilor ,efectuând emisii pe frecvenţe apropiate de limitele 74,8 MHz şi 
75,2 MHz. 

- rn regiunea 1 staţiile de radiodifuziune funcţionând În banda 100-
108 MHz vor trebui să fie instalate şi exploatate conform unui acord şi 
unui plan asociat .pentru banda 87,5-100 MHz care trebuie să fie 
adoptat, de o conferinţă regională de radiodifuziune (a se vedea 
rezoluţia 510). Înainte de data intrării in vigoare a acestui acord, vor 
putea fi puse în exploatare staţiile de radiodifuziune, prin acord intre 
administraţiile interesate Întelegându-se că exploatarea acestor staţii 
nu vor putea. în nici un caz să constituie un drept câştigat în momentul 
elaborării planului. 
- Serviciul de amator prin satelit 'poate funcţiona în benzile 435-438 
MHz, 12601270 MHz, 2400-2450 MHz, 3400-3410 MHz (numai În 
Regiunile 2 şi 3) şi 5650-5670 MHz cu conditia să n,u fie produse 
perturbaţii prejudiciabile celorlalte servicii funcţionând conform 
Tabelului (a se vedea la nr. 435). Administraţiile care autoriz~ază 
această utilizare trebuie să facă În aşa fel Încât orice interferenţă 
prejudiciabilă produsă de emisiile vreunei staţii din serviciul de amator 
prin satelit să fie imediat eliminată, conform dispoz~iilor de la nr. 2741. 
Utilizarea. benzilor 1260-1270 MHz şi 5650~5670!MHz de către 
serviciul de amator prin satelit este limitat la sensul Pământ -spaţiu. 

- Frecvenţel~ cuprinse în banda 620-790 MHz pot fi asignate 
pentru sta~ile de televiziune cu modulaţie de frecventă din serviciul de 
radiodifuziune prin satelit, sub rezerva unui acord Între administratiile 
interesate şi cele ale căror servicii funcţionând conform prezentului 
Tabel ar putea fi afectate (a se, vedea Rezoluţiile 33 şi 507). 
Asemenea staţii nu vor trebui să producă o densitate superficială a 
fluxului de putere mai mare de -129 dB (w/mp) pentru. unghiuri de 
sosire mai mici de.20 grade (a se vedea Recomandarea 705) pe 
teri~oriul altor tă~i, fără consimţământul administraţiilor-acestora. 
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, 
A - rn benzile de frecvenţă 1,6420-1,7820/47; 45625-47,54375 

MHz şi 46,6l00-46,9700/49, 6700-49,9900 MHz este permisă 
funcţionarea echipamentelor -Telefon fără cordon- (cordless 
telephone) analogice, cu modulaţie de frecvenţă şi puterea medie de 
emisie maximă' admisă de 100 mW (câmp de radiofrecvenţă max. -
10rnV/m la 3 m distanţă de emiţător) antenă incorporată şi unitatea.de 
bază fixă. Frecvenţa de emisie a 'unităţii este În banda inferioară. 

B - În benzile de frecvenţă 914,0000-915,0000 MHz (unitatea 
portabilă) şi 959,0000-960,0000 (unitatea de bază) este permisă 
funcţionarea echipamentelor "Tehafon fără cordon" (cordless 
telephone) analogic cu modulaţie de fr~cvenţă şi puterea medie de 
emisie de maxim 20 mW cu. antenă încorporată şi unitatea de bată 
fixă. 

- În benzile de frecvenţă: 26,9700-27,2600 MHz; 35,0050-35,..1 950 
MHz şi 40,6600-40,9200 MHz, cu canalizarea cOl1formă specificaţiei 
tehnice aprobate de Ministerul Qomunicaţiilor, est~ permisă utilizarea 
1elecomenzilor de mică putere, cu modulaţ~e de frecven1ă, având 
puterea aparent radiatăde maximum 10.0 mWo. 

- Frecvenţele canalelor de televiziune folosite în România. 

BANDA I Frecvenţa purtătoare imagine/sunet 
58,00.00-66,.0000 MHz canalul 2 TV 59,2500/65,75.00 Mtiz 

BANDA -II Frecvenţa purtătoare imagine/sunet 
76,0000-84,0000 MHz canalul 3 TV 77,2500/83,2500 MHz 
84,0000-92,,0000 MHzcanalul4TV 85,25.00/91,7500 MHz 
92,0000-100,0000 MHz canalul5,TV 93,2500/99,75.00 MHz 

BANDA III Frecvenţa purtătoare imagine/sunet 
174,0000-182,0000 MHz canalul 6 TV 175,2500/181,7500 MHz 
182,0000-190,0.000 MHz canalul 7 TV 183,260.0/189,7500 MHz 
190,00.00-198,0000 MHz canalul 8 TV 191,250.0/197,7500 MHz 
198,0.000-2.06,00.00 MHz canalul 9 TV 199,2500/205,7500 MHz 
206,0000-214,0000 MHz canalul 1'0 TV 207,2500/213,7500_MHz. 
214,0000-222,00.00 MHz canalul 11 TV 215,250.0/221,7500 MHz 
222,0000-3.0.0,0000 MHz canalul 12·TV 223,2500/229,75.00 MHz-

BANDA IV Frecvenţa purtătoare imagine/sunet 
470,00.0.0-478,0.0.00 MHz canalul 21 TV 4,71,2500/476,7500 MHz 
478,0000-486,.09° MHz canalul 22 TV . 479,2500/484,7500 MHz 

574,0000-582,0000 MHz canalul 34 TV 575,2500/581,7500 MHz 

BANDA V Frecvenţa purtătoare imagine/sunet 
582,0000-590,0000 MHz canalul 35 TV 583,2500/588,7500 MHz 
614,0000-622,0.000 MHz canalul 39 TV 615,2500/620,7500 MHz 

854,0000-862,.0000 MHz canalul 69 TV 855,2500/860,7500 MHz 

Frecvenţa intermediară imagine pentru receptoare TV: 38,9 MHz 
- Banda de frecvenţă 66,0000-73,0000 MHz este destinată pentru 

radjodifuziune sonoră monofonică sau stereofonică cu modulaţie de 
frecvenţă. 

- Ban~a de frecve.nţă 87,50000-100,00.00 MHz este destinată 
pentru radiodifuziune sonoră monofonică sau stereofonică cu 
modulaţie de frecvenţă, În partaj cu televiziunea. 
. - În banda 182,.0.0.0.0-230,.0,0'00 MHz este permisă utilizarea 
echipamentelor -microfon fără cordon- cu modulaţie de frecvenţă şi 
puterea mdie de emisie de maxim 30 mW. 
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- CONSTRUCŢII, DE 'RADIOFRECVENIĂ 

. TXlUUS OIRT-CCIR 
Pentru cei pasiona~ de,legături radio pe distanţe mici, propun două scheme de 

microemiţătoare. Fac precizarea că pentru cei cu imaginaţie sunt foarte adaptabile şi 
cu multe utilizări. 

În figura 1 se prezintă prima variantă În care: 
T = BF 214, BF 215 (sau echivalente); L = 4 spire CuEm 0 0,8 mm pe carcasă cu 

miez de ferită, 0 6-8 mm. 
,Antena poate avea Între 15-40 cm. Ea trebuie să fie fixăca dimensiune (nu 

telescopică). Trebuie să fie 'protejată de masă şi de atingeri cu' mâna sau cu alte 
obiecte. Lungimea firului care leagă antena la colector trebuie să fie cât mai mică (sub 
1 cm.). 

Eu am realizat această variantă (cu baterie), Într-o carcasă de receptor RIC. Am 
folosit un microfon japonez tip pastilă, refolosit de la un casetofon mai vechi. 

Distanţa la care se poate c()munica depinde de calitatea tranzistorului, a pieselor, 
cât şi a reglajului. Evident şi receptorul, mai precis sensibilitatea sa, modifică 
substanţial distanţa de comunicare. Distanţa de acţiune pentru varianta 1 este cam 50 
m, iar pentru varianta 2 cam 100 m. 

Varianta 2 este pre?entată în figura 2, În care:' 
A, T, L = aceleaşi precizări ca la varianta 1; Tr = are rol de adaptor totodată 

permiţând şi modula~a. Sursa AF poate'fi: un generator de semnal, un amplificator AF 
(max. 2,5 W), un preamplificator AF. Eu am introdus semnal de AF de la un 
amplificator de microfon (preamplificator + amplificator) de aproximativ -1 W (OUT). 

. + 
9~1 

î-

1 

r-------~--~~-----O+ 
9V 

5:-

r---.---AF 

1n 
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'3 

De preferinţă emiţătoarele vor fi realizate În carcase de fier (tablă) pentru a fi 
ecranate şi a nu produce perturba~i de RF. , 

Pentru un bun reglaj propun o punte de RF pe care eu am folosit-o cu rezultaţ~ 
foarte bune. Punctul A se conectează la antenă. Aparatul de măsură se pune pe scala 
de 50 J.tA -150 JlA. Punctul M de masă poate fi ~nut În mână. Puntea ~ face În aer cu 
fire cât mai mici posibile. 

Efectuarea reglajului: După ce s-a construit puntea, se prinde prin lipire punctul A 
În colectorul tranzistorului, apoi se alimentează microemiţătorul. Prin reglarea 
semireglabilului de 4K7 se urmăreşte o indicaţie cât mai mare la instrument. Puterea 
de emisie se poate calcula şi În funcţie de curent A. Eu am ob~nut o indica~e de 
150 JlA. 

Colea SIL VIU 

4 

MICROEMIT Ă TOR·'MF ,', , 

Un emiţător de mică putere şi cu rază de acţiune de câţiva metri este 
prezentat În figura de mai jos. ' 
. Tranzistorul T tip AF 136 sau P411 este montat ca oscilator cu frecventa~de 
68-69 MHz; pe baza tranzistorului se aplică un semnal de audiofrecvenţă d~ la o 
doză de picup sau de la microfon dinamic. Acest semnal schimbă polarizarea 
bazei tranzistorului, care duce la o modulaţie de frecvenţă. Cu un radioreceptor 
care este prevăzut cu gamă UUS se recepţionează semnalul. Acest mic emiţător 
poate fi montat chiar În cutia unui picup şi se transmite semnalul acestuia. 
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Bobina L are 8 spire din sânnă de cupru curăţată de email, cu diametrul de 
0,8 mm. Lungimea bobinei este de 15 mm, iar diametrul de 8 mm. Bobinajul se 
face fără carcasă. La jumătatea bobineise cuplează condensatorul pentru 
antenă. Antena este un fir de Cu sau AI lung de 30-40 cm, aşezat În poziţie 
verticală. Alimentarea se face cu 6-9 V. ' , . 

'Lista de componente: T=AF 136 sau P 411; C1=150 pF; C2=20,pF; C3=4,6 
nF; C4=10nF; C5=100 nF; Cv=3-15 pF 

Roman A TTILA 

N-A.: Radioamatqrii construal(i)tise~vo{:,contorma celor precizate la pag. 3 



'V t -CONSTRUCŢII DE RADIOFRECVENŢA 

CONVERTOR 
UIF-FIF 

Executat Îngrijit, varianta constructivă descrisă În fig. 1 asigură 
recepţia de calitate a unui canal de televiziune din benzile IV şi V 
transpus prin conversie În banda 1. 

Modul de funcţionare este c1asic. Astfel etajul ce conţine 
tranzistorul T1 de tip PNP cu zgomot mic realizează funcţia de 
preamplificator În UIF având la intrarea sa filtrul format din 
componentele C1,. 92, L 1, de tip "taie jos" cu pragul de tranziţie 
situat În jurul valorii de 460 MHz. Configuraţia de conectare În 
clasa C a lui T1 şi În montaj cu "bază comună", asigură stabilitatea 
la frecvenţe mari şi randament superior amplificatoarelor În clasă B 
sau AB. Sarcina acestui tranzistor este formată din L2, C3, Ra şi 
C4. Inductanţa L2 este formată dintr-o linie fizică cu lungimea de 
30 mm pentru canalele 21 ... 35 şi de 25 mm pentru canalele mai 
mari de 30. Ea poate ficonfecţionată din Însăşi terminalul 
condensatorului C3. Acordul "fin" al acestui circuit oscilant se 
poate obţine prin montarea selectivă a uneia din cele două valori 
ale condensatorului C3 Înscrise pe schemă. Ra - de amortizare 
~ste menită să asigure lărgimea de bandă pentru filtrul format de 
L2, C3. Cuplarea capacitivă prin C4 permite injecţia semnalului din 
oscilatorul local direct În baza lui T3 cu rol de mixer - amplificator 
după o configuraţie colector - comun. Colectorul acestuia este 
legat la masă prin intermediul bobinei L3 care Împreună cuC5, L4, 
C6, C7, formează un filtru selectiv pe canalul În care se face 
conversia. 

Aceeaşi configuraţie de conectare cu T1 din punct de vedere al 
frecvenţei Înalte o are T2 căruia i s-a atribuit funcţia de oscilator 

1 

2 

T 

L3 L4 
[51 lt[6~7 

"~-+~~I~~~ n [7 

I 
I ------1 
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local de tip Colpitts. În cadrul său, bobina LO realizează din Cu-Ag 
o 0,6 bobinată "pe aer" cu diametrul de 4 mm şi pas de 1 mm 
conţine 2,5 spire, decuplarea bazei lui T1 se face cu C15 cât mai 

TEHNIUM 3/94 

aproape de acesta. Prin modificarea valorii lui C1 O",s-a u~ărit 
acoperirea întregului domeniu UIF fără a deforma prea mult p~ LO. 

Datele filtrului de ieşire dimensionat În cazul de faţă pentru 
canalul 2 sunt următoarele: L3=4,5 spire CIJ-Em 0 0,5/0 3mm, 
L4=5,5 spire cu aceeaşi sârmă, ambele bobinate tlpe aer", C5=150 
pF, iar C6=100 pF.şi l4 se poz~ionează coaxial În vederea cuplării 
modificându-se convenabil distanţa dintre ele În vederea cuplajului 
optim. Prin modificarea corespunzătoare a capacităţilor şi 
inductanţelor filtrului de ieşire se poate obţine conversia În orice 
canal' din banda 1. Bobina de şoc Ls conţine 25 spire din Cu-Em 0 
0,2 ... 0,3 mm pe miez de ferită având diametrul de 1 ... 3 mm, 
bobinajul făcându-se spiră lângă spiră. Ca particularitate a 
schemei se observă simplificarea circuitului de polarizare a 
elementelor active, reducându-se În acest mod zgomotul 
suplimentar introdus de elementele rezistive, dimensiunea 
generală şi chiar preţul de eost. 

Execuţia fizică a montajului nu ridică probleme deosebite 
adresându-se constructorilor amatori cu o oarecare practică În 
domeniul UIF. Se recomandă totuşi folosirea unei incinte ecranate 
din tablă dimensionată funcţie de gabaritul pieselor şi geometria 
distribuţiei conexiunilor. Distanţa. dintre T2, L3, L4 şi T2, LO nu 
trebuie să fie mai mică de 20 mm. Tranzistorul T1, În capsulă TO-
72 metalică, se cositoreşte rigid de peretele despărţitor (cu rol de 
ecranare) În imediata apropiere a găurii de trecere a colectorului 
spre L2, iar terminalul masei se taie. 

Realizarea decuplărilor În Înaltă frecvenţă cu ajutorul pastilelor -
condensator special construite (condensatoare fără terminale), 
concurează În mod pozitiv la rigiditatea În ansamblu a 
convertorului, evitarea cuplajelor parazite şi implicit la fiabilitatea 
căutată. 

Existenţa filtrelor de ieşire cu cele două bobine cuplate 
magnetic asigură prin factorul ridicat de calitate rejecţia semnalelor 
perturbatoare şi a armonicilor adiacente, asigurând şi o bună 
separare faţă de canalele Învecinate. 

Câştigul per ansamblu al convertorului se situează În jurul 
valorii de minim 10 dB În banda V şi minim 15 dB În banda IV, 
crescând În sensul canalelor inferioare. 

Zgomotul redus al Întregului montaj ÎI recomandă recepţiei 
T.V.C. cu precădere acolo unde lungimea fiderului pQate constjtui 
un impediment datorită pierderilor În UIF. 

Acordul pe canalul dorit se obţine prin modificarea În limite 
restrânse a pasului bobinei din oscilatorul local. 

Componentele folosite nu sunt critice putând fi utilizate 
elemente recuperate. Rezistenţele pot fi cu peliculă metalică 
pentru cei mai exigenţi, cu valori ale puterii disipate de 0,125 sau 
0,25 W şi lungimea terminalelor mai mică de 8 mm de fiecare 
parte. 

Consumul montajului este foarte mic situându-se În jurul valorii 
de 2,5 mA. Pentru îmbunătăţirea raportului semnal/zgomot 
convertorul se montează În imediata apropiere a vibratorului 
antenei sau cât mai aproape de acesta. Posibilitatea telealimentării 
este dată ca vari~ntă constructivă În detaliul din fig. 2. 

Prin schema prezentată s-a urmărit realizarea unei construcţii 
simple şi cât mai uşor de reprodus În condiţii de amator, cu reglaje 
facile ce pot fi efectuate "pe imagineU şi cu rezultate eficiente. 
Lista componentelor utilizate pentru convertor 
R1=1K, R2=15K, R3=18K, R4=5K6, R5=4K7, R6=10K, 
R7=75 ... 150 Ohmi, Ra=470 Ohmi; 
C1 =2p7, C2=3p3=C9, C3=3p3 (2p7), C4=2p7, 
C5=150 pF, C6=100 pF, C7=27 pF, C8=1 p5, C1 O=5p6 ... 2p7, 
C11, 13,14,15=1 nF, C16=1 .. .4nF; 
T1 =BF 272 AE, 
T2=BFX89, 2N918, BF200, 
T3=BF199, BFX89, 2N918. 

GabrielDIACONU 
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CONSTRUC II HOBBY 

LAMPA DE VEGHE 
Montajul prezentat ÎI propun atât persoanelor particulare 

dornice de economisi rea energiei electrice, cât şi unor instituţii sau 

întreprinderi. Ca dispozitiv separat s-au ataşat În suportul lămpi lor 

de veghe folosite Îndeosebi În magazine şi care determină 

iluminarea acestora numai pe timpul nopţii. În repaus, ziua, 
consumul dispozitivului este neglijabil. Dacă ne gândim la numărul 

magazinelor, de exemplu, numărullămpilor de veghe folosite, În 

zilele lungi de vară Îndeosebi când acestea sunt iluminate În afara 

programului, economia nu este deloc neglijabilă. 
Curentul absorbît de consumator fiind mic, am simplificat 

montajul realizând alimentarea fără trflnsformator, folosind un 
condensator de nF la 400 redresare cu o 
diodă 1 N 4001 şi stabilizat cu Pl Fototranzistorul este 

se 09 căruia i-am 
v'="~"'-J,-n--',::H"-" o lentilă de la becurile de 2,5 cu 

I 
I 

2 
L-- .-._-~-,. --.-

ORGĂ DE LUMINI 
Propun cititorilor revistei TEHNIUM o modificare a montajului MINIORGA 

de montaj) propus de I.P.R.S., şi anume funcţionarea miniorgii cu tiristoare 
triace), obţinând astfel o orgă de lumini cu becuri de putere mai mare, optimă 
punctul de vedere al performanţelor şi preţului. Menţionez că piesele folosite 
de producţie autohnonă, fiind uşor de procurat. ' 

Modificările făcute asupra miniorgii sunt următoarele: 
,- se scot rezistenţele R9, R15, R20 (de 1 kW); 
- se întrerup (pe cablajul imprimat) legăturile dintre emitoarele trar)zisjtoarl~lo 

finale (T5, T8, T11) şi masa montajului; 
- din emitoarele lui T5, T8 şi T11 se ia semnai pentru comanda unor tiri 

(figura 1). 

~9V 

100 
®, 

T1N6 .H 220V 



CONSTRUCŢII HOBBY 

STROBOSCOP 
Schema următoare prezintă un stroboscop care are Între 1-7 

aprinderi pe secundă, numărul lor fiind reglat cu potenţiometrul P. 
Schema de bază este un circuit basculant format din C1, P1, T1 

şi T2, căruia i s-a adăugat un tiristor (sau triac), care primind 
impuls de la circuitul basculant aprinde becul uLII. Montajul se 
alimentează la 5-10 Vcc. 

-r------~ .... +------. - SV-NULRETEA 

~ 
<:::> 
~ 
C'\.,j 

p 
( 

L 

Rf 
100 W 

+SV 

L!sta de componente: C1=2.2 F: P=50 K: R1=100 K; 
T1=BC 109; T2=BO 136-138-140 sau 2N2905. 

Alexandru TUDOR - Brad 
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PAGINI DIN ISTORIA RADIOTEHNICII ROMÂNEŞTI 

AMINTIRI DESPRE PRIMA EMIS-LUNii: 
'"" '-" "-' . t 

RADIOFONICA, FACUTA -DE. 
RADIOCLUB CRAIOVA (11-1) ; o-

Emisiunea s-a desfăşurat În perfectă ordine şi potrivit 

programului stabilit. 

În încheiere dr. Savopol a respectat rugămintea făcută după 
anunţarea programului, mulţumind ascultători lor, le-a spus "La 

revedere!" . 

Eu şi dr. Savopol am mulţumit participanţilor, felicitându-Î 

pentru felul cum s-au comportat În faţa microfonului şi la posturile 
ocupate În afara studioului. 

Am plecat spre locuinţa dr. Savopol. Nici n-am apucat să ne 

dezbrăcăm şi a Început să sune tel~f9nul. Erau prietenii dr. 
Savopol care căutând postul Radio Viena au dat peste emisiunea 

Radioclubului Craiova. 
11- Te-am recunoscl:lt după voce, Săndele! Totul a fost 

recepţionat cu casca pe masă. Bucuria familiei şi a invitaţilor 
pentru Radio Viena a fost foarte", mare şi de necrezut că sunt şi 

românii În stare de a face aşa ceva. Dacă n-ai fi spus că vorbeşti 

de la Radioclub Craiova, am fi crezut că sunteţi În studioul de la 
Viena. Te felicităm pe tine şi pe toţi colaboratorii tăi! Te aşteptăm 

În fiecare duminică, la aceeaşi oră şi pe aceeaşi lungime de undă!1I 

Asemenea telefoane am primit de la Mişu Ninoveanu -

subprefectul de Oolj, Ciocârlia - de la subredacţia ziarului 

"Universul" din Craiova, ca şi de la Popescu Ion - dirigintele 
oficiului poştal Caracal. 

Am primit din fiecare judeţ 5-1 O scrisori cu aprecieri elogioase 

şi propuneri de a ne mai auzi În fiecare duminică, la aceleaşi ore şi 

În aceeaşi zi. 

Cele mai interesante scrisori au fost primite de la românii din 
Valea Timocului, care ne mulţumeau că au auzit la radio vorbindu

se româneşte, cântându-se cântece olteneşti, hore şi jocuri cu 

strigături, care n-au mai fost oprite la graniţă, cum ni se opreac 

ziarele şi cărţile româneşti, declarând că au trăit cele mai frumoase 

clipe din viaţa lor. 

Păcat că aceste scrisori şi acele documente s-au pierdut din 

cauza Încetării din viaţă a dr. Savopol Înainte de vreme (1938). 

Aceste rezultate le-am obţinut graţie entuziasmului şi muncii 

depuse de dr. Savopol şi de către ... locotenentul Băjenescu Ion din 

transmisiuni. 
Staţia radio a fost staţia de 100 waţi care lucra pe unde medii 

şi lungi, cu antenă telescopică În umbrelă, având un grup 
electrogen cu un motor În doi timpi. 

În timpul primului război mondial, această staţie a făcut parte 

din dotaţia trupelor de transmisiuni român~ În luptele de la 
Mărăşe?ti, Mărăşti-Oituz. În timp de război a contribuit la apărarea 
patriei, iar În timp de pace a inaugurat În România acţiunea de 
culturalizare a maselor populare·şi ţinerea omenirii ia curent cu tot 

ce este nou, din punct de vedere ştiinţific, cultural, social şi 
'economico-fi nanciar. 

Astăzi Radioul şi Televiziunea sunt armele democraţiei 

mondiale. 

Col. r. Ion BĂJENESCU 
eX.ER5B~ CV5B~ YR5BJ 
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Paginile 8-9 sunt realizate În colaborare cu Ministerul Tiner~tu 

şi Sportului şi cu sprijinuIS.C. UData Plus Communications'l s. 

Ce) CONSTRUCTII ÎN MICROUNDE: C~ 
LINII ŞI CIRCUITE MICROSTRIP 
Ce sunt circuitele microstrip 

În figura 1 este prezentată schema bloc a unui down-convertor 
(schimbător de frec~enţă coborâtor, 5060/410 MHz), iar În figura 2 
realizarea constructivă a sa. ·Se observă În interiorul blocului o 
~e"rie de circuite imprimate de o factură Pmai specială, cu trasee 
rectilinii uniforme, cu Iăţimi precise şi diverse. Aceste circuite 
imprimate speciale de microunde, se numesc circuite microstrip. 
Ele sunt folosite În general În·· echipamentele de microunde de 
mică putere. Pe lângă circuitele pasive microstrip, În realizarea 
subansamblelor de microunde complexe (amplificatoare, 
oscilatoare, mixere, divizoare de putere etc.) se mai folosesc 
diverse componente discrete active (diode, tranzistoare) şi pasi ve 

. (rezistoare, condensatoare), toate de construcţie specială pentru 
IItehnologia microstrip", componente care se lipesc pe aceeaşi faţă 
cu circuitul imprimat microstrip (şi nu pe verso ca la circuitele 
imprimate obişnuite de joasă frecvenţă), conform tehnologiei 
denumite SMD (Sourface Mounted Devices - tehnologia montajului 
pe suprafaţă). În limba engleză strip Însemnează bandă şi aceste 
circuite a căror denumire a fost adoptată şi În limba română, sunt 
În fond nişte ghiduri speciale de microunde (ghiduri plate) umplute 
cu dielectric (cu pierderi cât mai mici la frecvenţa de lucru), şi care 
datorită Înălţimii mici (h) a lor nu mai au nevoie de pereţii laterali 
(se spune că au pereţi "magnetici", adică liniile de câmp magnetic 
fac ca linia să nu radieze lateral energia electromagnetică). 
Propagarea energiei electromagnetice de microunde pe liniile 
microstrip (nesimetrice, figura 3) sau strip (simetrice, figura 4) se 
face prin dielectricul liniei (substrat) Într-un mod cvasi-transversal 
electromagnetic (TEM) prin reflexii succesive Între cele două 
suprafeţe plane metalizate (faţa interioară a acestor suprafeţe), 
care constituie placatul metalic aldielectricului. Evident că 
suprafeţele metalizate trebuie să fie perfect plane şi cât mai 
conductive (aur, argint, cupru) pentru ca pierderile de energie pe 
linie să fie cât mai mici (randamentul liniei, mare). Modul de 
propagare este TEM deoarece Într-o secţiune transversală există 
atât componenta electrică cât şi. cea magnetică a câmpului (figura 
3). Ideea circuitelor microstrip şi stripline nu este chiar nouă. Ele 
sunt men1ionate" pentru prima oară În anii "40" imediat după al 
doilea război mondial. Dezvoltarea lor vertiginoasă, teoretică şi 
practică s-a produs Însă În anii "60" şi "70", astfel Încât ele sunt azi 
foarte răspândite, având numeroase Întrebuinţări. Principalele 
avantaje sunt legate de tehnologia relativ simplă şi de mare 
productivitate, de gabaritele mici ce le asigură pentru 
echipamentele de microunde, preţul de cost scăzut, posibilităţi largi 
de tipizare. Standardizarea prezentă este limitată Însă numai la 
nivelul firmelor şi perfecţionarea ei (ca şi a produselor) are loc 
datorită concurenţei. Cu ajutorul liniilor microstrip se pot realiza: 
capacităţi, inductanţe, circuite oscilante, (deci filtre diverse, 
amplificatoare, oscilatoare), elemente radiante şi fideri (deci reţele 
de antene microstrip), divizoare de putere (active şi pasive), 
sumatoare de putere etc. Apreciem că şi radioamatorii constructori 
români pot proiecta şi realiza practic circuite microstrip pe 
frecvenţele mai joase (sub 3 GHz) folosind sticlotextolitul dublu 
placat cu cupru, care se fabrică Î~ ţară. De aici rostul acestui 
articol. 
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Calculul simplificat 
a/liniilor microstrip 

A proiecta o linie .microstrip Înseamnă ca În condiţiil 
cunoaşterii frecvenţei de lucru (f) şi a substratului prin parametrii: " 

h = grosimea dielectricului . . 
er = constanta dielectrică relativă 

tg8 = tangenta unghiului de pierderi 

să calculăm: lăţimea (W) a liniei microstrip astfel Încât aceasta să 
aibă valoarea impedanţei caract~ristice (lc sau Zm) impuse. 

Reamintim că prin valoarea impedanţei caracteristice a unei linii 
de transmisiuni, Înţelegem acea valoare a impedanţei de sarcină 
(montate la bornele de ieşire ale liniei) care face ca pe linie să nu 
existe decât unda directă (spre sarcină) şi nu şi cea reflectată. 
Coeficientul de undă staţionară (VSWR, RUST) trebuie să fie, deci, 
cât mai mic, adaptarea cât mai bună În banda frecvenţelor de 
lucru. 

Deoarece proiectarea segmentelor de linie microstrip 
presupune şi determinarea lungimii lor În funcţie de folosire, este 
necesar şi calculul a cea ce se numeşte factorul de scurtare al 
lungimii de undă pe linia strip sau micrstrip, care este cu dielectric. 
Dacă viteza undelor electromagnetice În aer este c, atunci pe linia 
strip (simetrică) viteza de propagare (a fazei) este V=C/-ver, deci 

lungimea de undă pe linie este 'As=v/f=c/f-Ver=ÂrJ-Ver În care: 

ÂO = lungimea de undă În aer. 

Rezultă deci că factorul de scurtare pentru linia strip (s) este 
chiar -ver' Pentru linia microstrip Însă, lucrurile sunt ceva mal 

complicate, deoarece traseul liniilor de câmp se Înshide parţial prin 
dielectric, parţial prin aer (figura 3). În acest caz se defineşte o 
constantă dielectrică relativă eficace eret < er care depinde Într-un 

mod destul de complicat de raportul wlh. 
Există formule stabilite de diverşi cercetători, de analiză şi 

sinteză a liniilor microstrip, În care se exprimă matematic relaţia 
dil1tre le şi raportul w/h, eref şi w/h. Aceste formule sunt În general 

complicate. Nu vom face apetla ele, nici la programele de calcul 
pe calculator, ci vom meţiona o formulă simplificată stabilită În 
1977 de un radioamator american (James R.-Fisk - W1HR). 

Ideea care ne călăuzeşte este aceea că un circuit microstrip, 
oricum, se calculează (indiferent ce formulă se. foloseşte) şi se 
realizează practic (mai ales În regim manufacturier) aproximativ. În 
general el trebuie reproiectat şi refăcut de câteva ori până se 
obţine ceea ce se doreşte (după care reproductibilitatea se 
păstrează) . 

Uneori pentru a se putea face corecţii practice (operaţia de 
"trimerare") circuitele microstrip sunt realizate versatil, caz În care 
calculele prea riguroase Îşi pierd sensul. 

Pentru Zc şi er date, W1 HR recomandă pentru calculul 

raportului w/h formula: 
wlh = 120 1ri le -fer +-ve;-



ca -vo 
În tabelele 1 şi 2 s-au dat valorile lui w/h şi cref pentru liniile 

microstrip cu aer (cr=l) şi epoxi (sticlotextolit; cr=4,25) având 

le=5-1200 cu paşi de 50. Tabelele au rezultat În urma rulării pe 

calculator a unui program de sinteză a liniilor microstrip având la 
bază formule complexe (E.O. Hammerstad, 1975). Aceste tabele 
pot fi folosite de radioamatori constructori În calculele liniilor 
microstrip. Făcându-se interpolări, Întocmai ca la tabelele de 
logaritmi, se poate determina w/h pentru orice valoare a lui le. 

Pentru a compara calculele din tabele (exacte) cu cele 
aproximative .(pe baza formulei lui Fisk) s-a Întocmit tabelul 3. " 

Tabelul 3 

le O 50 60 70 80 

w/h)e exact - 1,962 1,433 1,067 0,803 
wlh)a aproxi. - 2 1,5 1,142 0,875 

"-Lo 

Tabelul 3 s-a realizat pentru sticlotextolit (cr=4,25), un substrat la 

Îndemâna radioamatorilor (pentru frecvenţe sub 3 GHz), şi pentru 
patru valori de imp'e~~J:1l~_~,~rnctristice frecvent folosite. 
wlh)a = 120rr:J le ~4,25 + ~,i(25 - 1 = 1501 le - 1 . 

Din total se observă că erorile comise asupra raportului w/h sunt 
acceptabile. 

RF 
INPUT . BPF LIMITER 
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Tabel 1 

'.12 -'.'tGHz 
+lOdbm 

LINIE MICROSTRIP CU AER, Er=1 

le{O) w/h 

5 71,285 
10 34,029 
15 21,723 
20 15,626 
25 12,001 
30 9,606 
35 7,912 
40 6,653 
45 5,684 
50 4,916 
55 4,294 
60 3,781 
65 

I 
3,351 

70 "2,981 
75 2,675 
80 I 2,405 
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3 

4 
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85 
90 
95 
100 
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110 
115 
120 

"" 
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Tabel 2 

2,169 
1,982 
1,793 
1,627 
1,480 
1,348 
1,2ŞO 

1,124 

bl 

bJ 

LINIA MICROSTRIP CU EPOXI, Er=4,25 

~ cret 
Oi 

le (O) Cref wlh 

5 4,032 2,005 33,965 
10 3,853 1,963 15,951 
15 3,721 1,929 10,016 
20 3,615 1,901 7,083 

I 25 / 3,527 1,878 5,343 
30 3,452 1,858 4,197 
35 3,387 1,841 3,388 
40 3,331 1,825 2,788 
45 3,280 1,811 2,327 
50 3,294 1,815 1,962 
55 3,222 1,795 1,671 
60 3,168 1,780 1,433 
65 3,125 1,768 1,234 
70 3,090 1,758 1,167 
75 3,060 1,749 0,925 
80 3,034 1,742 0,803 
85 3,012 1,735 0,698 
90 2,992 1,730 Q.p08 
95 2,973 1,724 0,530 

I 
100 2,957 1,719 0,462 

I 105 2,941 1,715 0,403 
110 2,926 1,711 0,352 
115 2,913 1,707 0,307 
120 2,900 1,703 0,268 

În figura 3b şi 4b sunt date semnele convenţionale 
(nestandardizate) pentru segmentele de linie microstrip şi strip, 
care se folosesc pe schemele de principiu. 

Dr.ing. Andrei CIONTU 
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RADIO SERVICE 

CELE 14 LEGI·ALE LUI ... TEHNIUM PRIVIN"D 
DEPANAREA APARATURII RADIOELECTRONl 

1. Nu vă apucaţi de depanare sub influenţa băuturilor alcoolice (nici de şofat); 
pagubele vor fi mai mari! 
2. Aparatul se curăţă de praful interior (toate sunt "aspiratoare" de praf) nu cu 
aspiratorul de praf special, ci cu o pensulă adecvată şi neofalină sau benzină 
(numai). Operaţia nu se face În bu\cătărie, ci pe balcon sau În curte. 
3, Un aparat În care şi-au lăsat "amprentele" mai mulţi radio şi tele-"pricepuţi", 
În general, se depanează şi se repară mai greu decât unul care s-a stricat 
singur. 
4. Mai uşor se depanează un aparat care nu merge, deloc, decât unul care 
merge ... prost. 
5. Înainte de a depana un radioreceptor sau un televizor care nu funcţionează 
deloc, convingeţi-vă că întrerupătorul de reţea este bun, că fişa şi cordonul nu 
sunt 
6. Numai 
trebuie 

din defecte se descoperă prin inspecţia vizuală. Pentru 95% 

7. 
meserie! 

\0",<:>1"'1<>1'<::,"" tinde de la tehnică spre 
control, cu 

AMPL 2)(6W ,--------, 
I 

f ---- ---
---------, 

i 
I 

indE~părtea;1:ă firele 

10. Fiecare depanator trebuie să-şi creeze biblioteca lui de docum 
tehnice. Ai carte ... ai parte! 
11. Când vă, deplasaţi la domiciliul cuiva pentru o depanare, rareori se 
problema Într-o singură deplasare. Oricâte piese de schimb (a celei 
lua, cea care îţi trebuie Îţi va lipsi. De aceea la primul drum, luaţi În 
numai un set de şurubelniţe, documentaţie şi un AVO-metru. Aceasta 
vedea mai Întâi despre ce este vorba! 
12. la ai doilea drum pentru reparare, nu uitaţi să luaţi (pe lângă 
servietă, un cordon prelungitor cu fişă triplă şi ... două letcone de lipit 
13. Un bun depanator îşi procură din timp (eventual, Înainte de 
scumpiri) componente şisubansamble de schimb, după posibi 
buzunarului. Dar, atenţie: căutaţi furnizori serioşi! Adesea pentru 
cumpărate din târguri sau de pe strada ... Academiei, se dau bani În vânt! 
14. Operaţia de depanare este o operaţie intelectuală, care consumă cel 
mult timp care solicită mult materia cenu 

această ODE~rat!e 

Aceasta 

În secundarul transformatorului: 
bornele 9-9' o tensiune de 12 V. 

existent încă un de 6,3 V şi 

mică se I'V'In;<:!trIH,a~jt,a un 
corectorului de 

de redresare şi filtrare (se montează În 

de condensatoare e!ectro!itice de rămase inutile se izolează de 
este izolat unul singur) şi se vor folosi la cuplarea difuzoarelor 

I 

I 
- - - - - - - __ - - _1 

amplificatorul 2x6W. 
- se îndepărtează mufa pentru radioficare ~i 
montează În~ locul ei o nfufă de difuzor auxiliar. 
- cu firele îndepărtate se fac noile legături. 
- semnalul pentru amplificator se culege din m 
de ieşire. 
- difuzoarele se separă, se Înseriază şi al . 
cu o rezistentă identică cu cea existentă 
primul. ' 
- În locul potenţiometrelor scoase se mOfllleaz:a, 
potenţiometreie amplificatorului, modificând 

a avea loc patru potenţiometre' 
balans sau se adaptează 

am~)micator cu: balans, ton. 
firele di 



RADIO SERVICE 1= 

AUT08TOP PENTRU 
MAGNETOFONUL II<M 2405 811 

Pentru cei care posedă magnetofnul M 2405 S propun în 

continuare schema unui autostop la terminarea benzii. 

Din fabricaţie magnetofonul este dotat cu un releu (EL), solidar 

cu întrerupătorul general de reţea care acţionează asupra barei de 

reţinere În momentul când se întrerupe reţeaua cu una din taste 

apăsate. 

Prin articolul de f~ţ~, fără nici o modificare În schema originală; 

se propune acţionarea acestui releu (EL) la terminarea benzii. 

Cu ajutoul unui element fotosensibil (fotoidă sau fototranzistor), 

se comandă releul (ReI. 12 V), care prin contactul său ND, 

acţionează releul (EL) eliberând bara de reţinere. La introducerea 

tub 
plastiC 

fata 
I 

a 

fotoelemenf 

J 10mm 
II/;#-.;-H-- bec 6 V 

a 
2.1 

benzii între fotoelement şi bec, contactul ND al ReI. 12 V se 

eliberează, iar releul (EL) este deschis. 

Schema se poate comanda atât cu un fototranzistor cuplat Între 

punctele A şi B, strap între C şi D şi Între A şi O, cât şi cu o 

fotodiodă cuplată Între puncteleC-şi D, strap între A şi B. Schema 

mai cuprinde două tranzistoare T1 şi T2, În montaj trigger Schmidt 

şi două tranzistoare T3 şi T 4, În montaj Darlington, În colectoarele 

cărora se află un releu de 1 0-15 V (Rei. 12 V). 

La primirea luminii pe FDsau FT, semnalul cules de pe acesta 

este amplificat şi triggerat, dând comandă fermă prin semnal 

dreptunghiular amplificatorului final ce comandă rei eul din 

colectorul lui T4 (ReI. 12 V), acesta comandând releul EL (original). 

Cu semireglabilul R2 se reglează sensibilitatea montajului. 

Alimentarea montajului se asigură din punctul UlII (15,5 V din 

schema originală), prin intermediul unui rezistor de 51 W/3W. 

Contactele 1 şi 2 (ND) ale releului (ReI. 12 V) sunt legate În 

paralel pe întrerupătorul St. 6 (original), conform figurii 1. 

Becul pentru comanda fotodiodei (FT) este de tip cu contact 

baionetă, de la aparatul de radio Ultrason, căruia i se despind cu 

grijă aripioarele laterale. 

Fotodioda (FT) şi beculeţul se montează pe o plăcuţă de 

textolid pregătită conform figurii 2.2. Folia de cupru am îndepărtat

o prin zgâriere. 

Beculeţul şi fotodioda (FT) se introduc În tubuleţe de plastic de 

culoare Închisă, conform figurii 2.1 şi se aşează faţă În faţă la o 

TEHNIUM 3/94 

distanţă· de circa 10 mm. Alimentarea becului se face din punctul 

61 (original), prin intermediul unei rezistenţe de 330 W/3W şi 

masă. Terminalele fotodiodei (FT) şi ale becului se introduc prin 

orificii date În plăcuţa de textolid şi se cositoresc pe spate odată cu 

cablurile care merg de la FD (FT) la punctele C şi O (sau A şi B 

spate 

a' 

a' 
2.2 

se cosi fores te 

2.3 

--din alamă 

a =: a' -::. 7mm 

b ::= b' -:;"- 30mm 

pentru FT), şi de la bec la punctul 61 (original) prin rezistenta de 

330 W/3W. Cu ajutorul tălpii din figura 2.3 care~se cositor~ş~e cu 

partea de sus pe folia de cupru de la plăcuţa de textolid, apoi se 

fixează lângă capul de ştergere cu ajutorul bridei de şergereşj 

+ 

partea de jos a "tălpW', la o distantă convenabilă fată de traseul , , 
normal al benzii magnetice. Întreg montajul se introduce În 

magnetofon lângă releul original, fixându-se cu uri şurub În filetul 

existent pe şasiu, protejânadu-I faţă de masă (şasiu). Personal 

folosesc montajul cu fotodiodă şi funcţionează ireproşabil de peste 

un an. 

Bulate ION-Olteniţa 
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SISTEM DE ILUMINARE ŞI ALARMARE 
"in cele ce urmează propun un sistem de ifuminat combinat cu 

un sistem de alarma re la uşa de intrare În apartament. 
Materialele necesare acestui montaj sunt uşor procurabile din 

comerţ, cu invest~ii minime. Sunt necesare: 
- plăci din plastic sau stiplex de 4 mm. 
- adeziv pentru lipirea plasticului sau stiplexului 
- un transformator de sonerie 
- un Întrerupător tip frigider Fram 
- 4 fasunguri cu talpă pentru becul baterie 
- 3 Întrerupătoare veioză 
- o sonerie 

/ - 4 becuri de 2,5 V 
- sârmă pentru conexiuni. 

1'3- CARCA"A 

r '-CAPAC CA..eCA..:JĂ 
1 

Pentru confecţionarea carcasei se trasează pe placa de plastic 
sau stiplex părţile componente conform figurii 1 a. Se lipesc apoi cu 
adeziv şi se Iasă la uscat .. 

După uscare, se face găurirea la dimensiunile din desen. Odată 
ce carcasa a fost terminată, se trece la montarea În interiorul ei şi 
a transformatorului (poz. 1), a fasungurile cu talpă (poz: 2), a 
soneriei (poz. 5) şi s lamelor de contact pentru baterie (poz. 7), 
montaj ce se execută cu şuruburi şi piuliţe. 

Pentru Împiedicarea dispersării luminii celor două becuri de 
semnalizare din interiorul carcasei, tn jurul tălpilor fasungurilor se 
introduc două tuburi confecţionate din tablă subţire (poz. 3) 
conform figurii 2. 

În capacul carcasei se montează două discuri din material 
plastic roşu pentru semnalizarea În interiorul apartamentului a stării 
de fapt a Iămpilor din exterior (L 1 şiL2) aprins sau stins. 

I 

2 I 

Ll~~k~,,/o.cl 'O'~'. f.şll 

12 

/ 

cu/''e- meo'/cx:I
mel\.fe ----

I~dc</ 
OIoI.~/v~ 

( 

Totodată se practică trei orificii 0 12, conform figurii 1 b pentru 
montarea întrerupătoarelor de veioză, necesare comandării din 
interior, atât a lămpi lor din exterior L 1 şi L2, cât şi a sistemului de 
alrmăA. 

Capacul va fi fixat pe carcasă prin holzşuruburi mici pentru a fi' 
montat şi demontat. . , 

Lămpile din exterior L 1 şi L2 vor fi montate Într-un tub de sticlă, 
debitat dintr-un tob flourescent scos din uz. 

Tăierea sticlei a fost tratată În multe numere ale revistei 
"Tehnium". Această decupare poate fi făcută şi cu o simplă pilă 
pentru tăiat fiole. 

Montajul În tub se face conform figurii 3, apoi se fixează pe o 
placă din plastic prin intermediul a două -inele din cţluciuc. 

Acest complex de iluminat, compus din lămpile L 1 şiL2 se va 
monta În exterior, deasupra uşii de intrare În apartament. 

Pentru sistemul de alarmare, se montează pe tocul uşii dela·· 
intrarea În apartament, În interior, ÎntrerupătoruJ de frigider tip Fram 
introdus Într-o carcasă din plastic, conform figurii 4, iar pe uşă o 
pârghie din tabJă de 1 ,5mm care exercită apăsare asupra 
butonului.' 

Carcasa, cu aparatajul montat se va fixa pe tocul uşii, În 
interiorul apartamentului, la o Înălţime convenabilă, spre a se 
putea ajunge la Întrerupătoarele L 1, L2 şi L3 (figura 5) după care 
se conectează sistemul, prin intermediul unei doze, la tensiunea 
de 220 V. 

+ 

5 
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A 

:xJOv IT 

Studiind schema electrică (figura 6) reiese că, În cazul lipsei de 

curent se acţionează Întrerupătorul L2 care va aprinde Î~ interIor" 

becul 82 şi În exterior lampa L2. 

- În cazul că becul de veghe d.in casa scărilor este "ars dar este 

tensiunea În reţea, se acţionează asupra intrerupătorului 11 care va 

aprinde becul din interior 81 şi În exterior lampa L 1. 

- când dorim conectarea sistemului de alarmă, În special 

noaptea sau când suntem plecaţi de acasă, se acţionează asupra 

Întrerupătorului 13 care va pune sistemul În circuit. 

Puţină îndemânare şi pasiune vă sunt sificiente pentru 

confecţionarea sistemului propus, sistem ce funcţionează În bne 
8 . 

condiţii la adresa subsemnatului. 

Tudor NICOLAE-Bucureşti 

ÎNTRERUPĂTOR AUTOMAT TV 
Montajul de faţă realizează deconectarea automată a 

receptoarelor TV cu circuite integrate la terminarea programului 
TV. EI are unele avantaje faţă de altele similare: 

- nu foloseşte transformator de reţea şi nici transformator de 
impulsuri pentru tiristor; 

- pentru oprirea şi pornirea TV În mod voit, se foloseşte un 
singur întrerupător care poate fi chiar cel al televizorului, pe 
schemă este notat cu K; 

- alimentarea montajului se realizează din televizor. 
În prezenţa semnalului, deci a tensiunii de RAA pe pinul 4 al 

inwgratului TOA 440 (figura 1), ieşirea integratului CI1 este În 
Sl"rea sus· şi condensatorul C 1 are ambele borne la acelaşi 

po.enţial, deci nu se poate Încărca şi potenţialul bornei (+) a lui CI2 
e~~ mai pozitiv decât cel al bomei (-) a lui C12, ieşirea lui CI2 este 
s~, T1 este În conducţie iar LED1 emite. Deci când există 
e~~siune LED1 emite. 

1 
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În absenţa emisiunii TV, poten~alul pinului 4 al TOA 440 este 
sub potenţialul de referinţă dat R2 şi diodele 0,,1, D2, 03 şi ieşirea 
integratului CI1 coboară, deci la masă, dioda 04 se blochează şi 
condensatorul C1 Începe să se Îpcarce prin R5 de la tensiunea de 
12V.Borna (+) a lui CI2 coboară treptat la +12V spre masă, 
datorită Încărcării lui C1, până când se ajunge ca borna (+) a lui 
CI2 să fie mai negativă ca borna (-) a lui C12, operaţionalul 
basculează În starea de jos, iar tranzistorul T1 se blochează, deci 
LE01 nu mai emite dacă nu există emisiune, după o temporizare 
de cca. 1 min. de la Întreruperea acesteia, temporizare introdusă 
de constanta C 1 R5. 

Deci, la Închiderea Întrerupătorului K, este pus sub tensiune un 
temporizator care face ca LE02 să emită o perioadă de 5 secunde 
de la punerea sub tensiune, perioadă În care ŢV este pus sub 
tensiune deoarece este iluminat T2 şi se asigură un curent de 
ba~ pentru tiristor. care pune TV sub tensiune şi deci şi montajul 

13 
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realizat cu CI1 şi C12, iar dacă există emisiune TV este menţinut 
sub tensiune, iar În caz contrar după temporizarea de cea. 1 minut 
se scoate de sub tensiune TV. 

2 

0-0 0--0 o o o o o o o--<> Jl110 
D6 D7 [2o

D7 
RB R9 

!!loA 
F ° -$-

0--0 o 
[3 C;ţ)O~T3 

R1f:5 R13 
o 0-0 

°T4 1>0 '1Ji 
6 O o 072 
A oTh oR18 

X 000 o 

+ 12V o 
J. o 

DT o %R6 
o o o 0---0 

o D4 [1 

G?2ZR5~ 
1 ci gD3 1 R7 

fj l01ggD2 ~o 
P1 R1 

o 

o atenţie deosebită trebuie acordată la. modul de conectare al 
TV la montaj, şi anume: tiristorul Th se intercalează Între masa TV 
şi Întrerupător. 

Lista de componente: R 1, R3, RS=1 OOK; R6, R8~=2,2K, 
R7=S60W; R8,R9,R1 O,R11 =2,7K/SW; R12,R15=82Kl 
R16=270W/1W; R14=1,8K; R13=8,2K; 01-04, 07=1N4002; 

11 

63 

3 

D5=1N4007; D6=PL15V; D7=PL6V8; Cll,CI2=bA741; Pl=10K; 
Cl =220nF/16V; C2=4,7nF; C3=22nF/63V; T1 =BCl 07; 
T2=FT202E; T3,T 4=BCl 07; Tk= T6M6; TV=televizor cu CI. 

În figura 2 se prezintă schema cablajului şi echiparea plăcii. Eugen BROASCĂ-Constanta' 

SIMPOZION 
În ziua de 21 mai 1994, orele 10 a.m. În sala de conferinţe a 

Ministerului Tineretului şi Sportului a avut loc Simpozionul 
organizat de Federaţia Română de Radioamatorism, dedicat 
sintetizoarelor de frecvenţă. Rod al iniţiativei şi activităţii neobosite 
a hamicului secretar al F.R.R., l-am numit pe ing. Vasile Ciobăn~a, 
simpozionu~ care a Întrunit circa 100 de radioamatori din toată ţara, 
şi-a propus să fie un schimb de experienţă practic Între 
radioamatorii care au construit sintetizoarele pentru transceiverele 
lor (YOSOOA, Y08CJR, Y02CBQ, Y05QCF, Y09CHO, Y08RBU, 
Y03GH, Y03XL, ş.a.) pe de o parte, Între radioamatorii şi creatorii 
profesionişti de sintetizoare de frecvenţă (dr. ing. Melidor 
Scărlătescu, dr. ing. Radu Ionescu, ing. Radu Enescu) pe de altă 
parte. În expunerile lor, susţinute de demonstraţii practice cu 
echipamentele realizate şi aduse În sală, autorii au menţionat şi 
aportul poztiv al revistei TEHNIUM, care a publicat În decursul 
anilor articole practice despre construcţia unor astfel de 
sintetif:oare pentru folosinţa radioamatorilor. Se va ajunge prin 
efortul comun şi pasionat al radioamatorilor români la crei'area 
unui sintetizor optim (fezabil, simplu, ieftin, fiabil) pentru a ft 
adaptat la radioechipamentele de amatori? Vom vedea! 

Cu această ocazie, la cererea unor radioamatori, prezentăm o 
listă a articolelor publicate până acum În TEHNIUM, având ca 
tematică sintetizoarele de frecvenţă, listă pe care sperăm s-o 
completăm pe viitor. 

Y03-FGL 
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Nr. er. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Titlul articolului 

Sintetizor de frecvenţă 
cu faza blocată 

În gama 3,5-3,8 MHz 

Circuitul PLL 

Oscilator cu fază blocată 

Divizoare de frecvenţă 

Sintetizor de frecvenţă 

Sintetizor de frecvenţă 

Divizoare 
de frecvenţă rapide 

Aplica~e neconven~onală 

a CI ~E 561Z 

~ 

Autori Aparitie 

Ing. Andrei Ciontu -
Ing. M. Scărlătescu 2/1975 

Ing. Ilie Mihăescu 12/1981 
Y03CO 

Ing. Florentin Mărgărit 7/1987 
Y09CHO 

1. Done 3/1988 

T. Dumitrescu Y03BAL 9,10/1989 
1. Roşu Y03DAC --

Ing. A. Nicolae 1 ,2,3,411991 
Y03DKM 

~ 
Or. Ing. Andrei Ciontu 1011993 

Or. Ing. Andrei Ciontu 11/1993 
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ADAPTOR LAMPĂ 
. Aveţi corpuri de iluminat echipate numai cu dulii E27, dar aveţi becuri numai cu dulii 

E16? Nu vă faceţi nici un fel de probleme. Construind adaptorul prezentat În continuare, 
puteţi folosi becurile cu soclu E141a dulii E27. 

Pentru construirea acestui adaptor avem nevoie de: 
• o dulie E14 (fig. 1); 
• un soclu E27, recuperat de la un bec defect. 
Dulia E14 (fig. 1) se compune din trei părţi: 

Aşa 
foarte 
oonvenab~. 

- capac (rep. 1) 
- piesă cu contacte (rep. 2) 
- man~on (rep. 3). 

1), se va executa o 

L 
", .. ",·"",,,,Ih,,~~ in 1a ~i 1b, veioza fără cablu este o 

realizarea ei pieSe existente in comerţ la un preţ 

ale consclei şi ale plăcii de fixare (figura sunt indicate În 
se execută din tablă de cu grosimea de mm, sau 

După pregătirea şi executarea pieselor, trecem la montarea acestoraJn următoarea 
~~ . 
• Rondeaua (2) se aşează În soclul E27, aşa cum este prezentat În -fig. 2, având grijă ca 
firul central să fie trecut prin gaura de " 1. ' '" 
• Po~iunea placată care ajunge până la marginea rondelei se va lipi de dulie cu cos~or On 
prealabil cele două po~iuni de cupru de pe rondea se vor acoperi cu cos~or). 
• Apoi se va lipi şi firul central la cealaM po~iune de cupru de pe rondea . 
de. - Marginea superioară a soclu lui se va răsfrânge spre interior În aşa fel Încât capacul 
duliei E14 să se poată fixa, prin înfiletare, de soclul E27. 
• Cheia contra rotirii piesei cu contacte se va fixa În interior pe peretele soclului, prin lipire 
cu cositor. Aceasta poate fi oonfecţionată din sârmă sau tablă. Locul de montaj al cheii se 
va stabili În funcţie de poz~ia degajării de la piesa cu contacte (poz. 2, fig. 2). La cele două 

Rorin 
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CUTU ŞI CASETE DIN LEMN ŞI CARTON 
Acum ne referim la ceva care poate părea neserios: casete din 

carton, ca cele din figura 3. Oricine ştie cum se face o cutie de 
pantofi din carton. Casetele pentru aparataj electronic sunt 1nsă mai 
pretenţioase. Nimic de speriat, nu trebuie materiale scumpe, doar 
carton de orice grosime (dar nu ondulat. .. ), o foarfecă bună, o 
pensulă şi adeziv bun (numai şi numai aracet). Aracetul e curat, dă 
lipituri durabile, se usucă repede, dând o foarte mare rigiditate. În 
caz de pătare cu aracet, se şterge locul cu o cârpă umezită 1n apă şi 
pata dispare. Cu ce se 1ncepe? Se confecţionează şase pătrate din 
carton, cu latura de 5-15.cm, grosimea cartonului circa 1 mm. Nu 
există asemenea carton gros în casă? Nici o supărare, se lipesc 
două-trei straturi din carton mai subţire de la ambala~de ţigări, cutii 
de lapte praf, hârtie groasă de ziar sau cutii de biscuiţi, ce pică sub 
mână şi de obicei se aruncă. Peste cartoanele lipite se pun câteva 
cărţi groase şi se Iasă să se usuce, uscare bineînţeles lentă. E o 
operaţie care trebuie neapărat învăţată pentru' ceea ce va urma. 
După uscare se decupează cu precizie cele şase pătrate din carton 
şi se asamblează prin lipire cu bent~e de hârtie sau pânză subţire 
pe ambele părţi, obţinându-se un 'cub. În continuare, se poate trece 
la confecţionarea de tot felul de cutii şi casete, de exemplu pentru 
ţinut ţigări, piese electronice, dulciuri, creioane şi scule pentru 
desen, sulimanuri, colecţii diverse, acte, la format ceva mai mare, 
adaptat scopului, colecţii de reviste sau cărţi mai rare (aşa-zisul toc 
de carte). Pentru aspect caseta se poate îmbrăca În aceste cazuri în 
tapet, pânză de leg ătorie, pânzeturi imprimate cu motive atractive, 
pânză de sac, de "jeans", catifea, imitaţie de piele. În toate cazurile, 
se poate majora rigiditatea prin lipirea unor straturi suplimentare de 
carton, casetele devenind rigide, ca şi cum ar fi confecţionate din 
lemn dur. Protecţie sigură pentru casete audio sau video, aparate 
fotografice sau video, genţi diverse sau chiar mici valize şi dacă se 
doreşte, chiar şi cutii pentru pantofi, fulare, mănuşi, adevărate 
casete iuxoase, aspectuoase. O ocupaţÎe posibilă ŞI profitabilă, mai 
ales 1n timp de iamă pentru toată familia. Dar ... am uitat pe amatorul' 
electronist. Acesta poate confecţiona, de exemplu, o incintă acustică 
de Înaltă fidelitate, 1n care a înglobat, prin lipire, sutele de ziare cu 
hârtie groasă, cu care tot nu avea ce face. Finisare de lux, aspect de 
lemn de teck, sunet de calitate, prin experienţă dobândită precizia în 

".,... 
pas 
unic de 
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lucru. O dibăcie în plus, ca şi cea care poata fi dobândită prin 
asamblarea unor casete din placaj ca în figura 4. În afara decupării 
precise la traforaj a plăcilor respective, acestea sunt notate cu un 
pas de 10 mm distanţă, pentru ca plăcile să fie asamblate prin 
Îmbinare ţesută. Pentru rigidizare se foloseşte adeziv aracet şi fixare 
din loc În loc a "crenelurilor" cu bucăţi de bold (ac de înţepat!). După 
uscare, udare cu apă pentru ca fibrele să iasă În relief, şlefuirea lor 
cu şmirghel şi apoi vopsirea fie cu lac sicativ - tip natur - fie cu 
câteva straturi de vopsea, lac, email, după dorinţă. Într-un articol 
viitor vom arăta modul de confecţionare al unor anexe pentru cutiile 
respective, mânere, sisteme de inchidere, butoane. Revenind la 
acest tip de cutii, nu e,xistă limită În destin~rea şi proiectarea lor 
decât În imaginaţia amatorului. Dar, În sfârşit,]n figura 5, a domeniul 
cel mai aşteptat şi de altfel mult folosit, al casetelor de plastic'. 
Pentru construirea lor foarte rapidă şi rigiditatea sporită, se arată 
felul de asamblare, care se face nu prin lipire cu soluţie adezivă, ci 
prin topire cu ajutorul ciocanului de lipit, putându-se folosi şi letconul 
pistol, cu an să curată, fără urme de cositor sau decapant. Piesele 
menţinute strâns una lângă cealaltă se presează la locul de contact 
cu vârful fierbinte al letconului. Se lucrează, În aer liber, în balcon, 
grădină sau cu geamul larg deschis. Ca material se pot folosi 
obiecte spartede plastic, tăvi, chiar discuri sparte şi decupate. Vârful 
letconului trebuie să pătrundă prin cele două plăci puse în contact, în 
diagonală, v prin împunsături ca şi cum s-ar ţese. Se pot suda astfel 
polivinil, polietilenă, polistiren de orice fel. Se fac câteva probe 
înainte de a se trece la o lucrare serioasă şi se învaţă şi felul de a se 
prelinge tot cu vârfulletconului Încins un strat de plastic peste locul 
de sudură, pentru Îmbunătăţirea aspectului, care oarecum rămâne în 
interiorul cutiei; dar un lucru făcut trebuie făcut bine. În aceeaşi 
figură se poate vedea - ca stimulent bineînţeles - o casetă din 
plastic. Panoul Însă e din duraluminiu, poate fi şi din alte materiale, 
pertinş,x, plastic, fier vopsit. Patru cubuleţe din plastic, cu filet de 3 
mrn sunt fixate pe co~urile deschise ale 'cutiei şi s~rvesc la fixarea 
capacului - panou prin 4 şuruburi M3. Se pot face bineînţeles 
modificări nu numai la dimensiuni - date orientativ -cât şi la aspect, 
de pildă, panoul poate fi montat mai 1n interiorul cutiei, sau Înclinat, 
situaţia e dictată de poz~ionarea cubuleţelor de fixare. Pe panou pot 

fi plasate În reţea rectangulară, un difuzor de 
control, instrumente de măsură, beculeţe 
colorate, LED-uri, indicatoare digitale, 
butoane cu zecile, pe scurt, visele 
concretizate ale amatorului, ale iubitoru.lui de 
tehnică electronică, care construindu-şi 
singur casetele, dobândeşte noi imbolduri pe 
viitor. Rezultate concrete, succese concrete. 

- Un ultim sfat. Să nu se uite 
măsurile de tehnică a securităţii muncii cu 
aparatură electrică şi radioeJectronică. Se 
vor folosi pentru aparatele alimentate de la 
reţea, circuite foarte bine izolate. Oricare ar fi 
tipul de cutie folosită în scopuri electronice, 
va avea capac fixat În şuruburi, siguranţă 

dimensionată în circuitul de alimentare de la 
reţea, cordon şi ştecher, beculeţ pilot, găuri 
pentru eventuală aerisire (Ia montaje de 
put~re). Pentru montaje de automatizări, de 
pază, se vor utiliza transformatoare 
supradimensionate, care nu seincălzesc. La 
orice realizare proprie, amatorul trebuie să 
se uite cu un ochi foarte critic, numai astfel 
se pot evita erorile şi se progresează. 

George D. OPRESCU 
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OSCILA TOR CONTROLAT I 
A . 

IN TENSIUNE 
Este realizat in baza unei scheme de multivibrat(?f şi asigură o 

liniaritate bună (cca. 1 %). 
Oacă se notează R=R1 +R2 şi alimentarea se face cu tensiuni 

simetrice, atunci: f=1/2RC(1 +Vx). 
Dacă: R=56K şi C=10nF se obţine pentru Vx=O o frecvenţă de 

cea. 1 KHz (figura 2). Prin introducerea unor diode in serie cu T3 se 
poate imbunătăţii compensarea termică. 

Lista de piese: T1 ,2,3,5=BC177,BFY64; T4,6=BC108, 2N1711. 

Y03APG 

"Ve Il .... 
le I 
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DIVIZOR ŞI MULTIPLICATOR DE FRECVENTĂ CU 
CIRCUITUL INTEGRAT CDB 400 ' 

Dacă multiplicarea de frecvenţă În tehnica TTL e~!e un proces 
mai puţin aplicat practic, divizarea de frecvenţă este des intâlnită. 
Ea se realizează În general cu trigheri de tipul COB 473 sau cu 
circuite speciale de tipul COB 490 (divizor cu 5x2=10), COB 4192 
numărător zecimal reversibil) , COB 493 (numărător sincron de 4 
biţi). Toate aceste circuite sunt mult mai costisitoare decât circuitul 
SI-NU COS 400. În cele ce urmează se prezintă o alternativă 

f 

IN 
(TTLI 

ţ.sauKf 

econ~mică de a. obţine un divizor (sau un multiplicator) de 
frecvenţă de mare raport (2-30) folosind un singur circuit COB 400. 

Pe lângă economia de circuite integrate realizată (montajul 
practic se simplifică), consumul de la sursa de alimentare scade .şi 
la un reglaj corect, siguranţa de funcţionare poate fi la fel de bună 

ca şi În cazul schemelor "consacrate". 
În figura 1 se dă schema bloc a divizorului sau multiplicatorului 

defrecvenţă. Este vorba de folosirea unui multivibrator MV lucrând 
pe frecvenţa aprox. flk (mai mică cu cca. 10%) sau respectiv kf În 
cazul multiplicării. Multiplicatorul este sincronizat periodic de 
semnalul TTL de la intrare diferentiat În prealabil. Trecut printr-o 
poartă P şi integrat, apoi printr-un circuit de refacere R, se obţine 
semnalul dorit. 

În figura 2 se dă schema de principiu care este (s-o 
recunoaştem) foarte simplă. Un divizor de frecvenţă cu 16 s-a 
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obţinut practic şi lucrând cu: f=100KHz; C1 =1 OnF; C2=20nF; 
R1 max=500?; H2=470?; C3=1 nF. 

În figura 3 se dau oscilogramele obţinute practic. Multivibratorul 
oscilează liber cu perioada reglabilă T =2R1 C2 =17,5f.1S (figura 3-

2). În regim sincronizat aceasta scade la 16 ,..aS. Un alt avantaj al 

schemei este că raportul K de divizare se poate regla cu ajutorul 
potenţiometrului R 1 . 

Y03FGL 
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---AUTOSERVICE ' 

MODIFICAREA POMPEI DE BENZINĂ 
Una dintre problemele care apar frecvent la autoturismele Dacia 

1300 şi care au 'efecte dintre cele mai neplăcute - uzura prematură a 
motorului - este neetanşeizarea membranei la pompa de benzină, 
care se manifestă prin infiltrarea de benzină pe lângă piuliţa de 
strângere, şi apoi prin scurgerea ei pe piciorul membranei intră În baia 
de ulei, unde amestecându-se cu acesta îl diluează reducându-i astfel 
foarte mult capacitatea de ungere. 

prin modificarea prezentată În desen (a) s-a urmărit şi .realizat ca 
părţile găurite ale membranei să evite contactul cu benzina, 
realizându-se astfel o etanşeizare mult mai bună. 

Astupând gaura din şaiba superioară 1, benzina nu va mai putea 
pătrunde spre orificiul cenfrâl al membranei, acesta fiind singurul loc 
pe unde aceasta ar putea pătrunde spre baia de ulei. 

. Modul practic de realizare este următorul,,: 
- se taie prezanul 5 de pe piciorul 6 de la b~za sa şi se lipeşte pe 

şaipa 1. Odată cu lipirea prezanului se va realiza şi astuparea găurii, 
care la vechiul procedeu de prindere, permitea pătrunderea filetului 
piciorului (figura b, 6) şi presarea şaibei cu ajutorul piuliţei. Trebuie 
urmărit ca după sudură filetul să fie perpendicular pe şaibă. 

După ce această etapă a fost realizată, se va trece la etapa a 
doua: găurirea piciorului membranei. 

-, Înainte de găurirea propriu-zisă se vor pili eventualele resturi 
rămase după tăierea filetului şi se asigura planeitatea feţei. Urmează 
apoi punctarea centrului axului pentru ca gaura să nu iasă excentric. 
Găurirea axului se va face de preferinţă cu ajutoul unui strung, dar 
dacă nu există posibilităţi se poate executa şi cu ajutorul unei 
bormaşini electrice, dar cu atenţie foarte mare existând riscul ca gaura 
practicată să nu fie perpendiculară. Adâncimeagăurii va fi de 
aproximativ 10 mm şi va fi executată cu un spiral corespunzător. 

Filetul dat În acest ax va corespunde filetului sudat la şaiba 
superioară. 

După terminarea acestor operaţii se poate monta membrana la loc, 
cu singura deosebire că strângerea nu se va mai face cu ajutorul 
piuliţei, care acum nu va mai exista, ci prin axul mempranei care se va 
strânge corespunzător cu ajutorul unui patent 
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-- REVISTA REVISTELOR -
REGLAJ SIMPLIFICAT AL LĂRGIMII DE BANDĂ 

Un principiu destul de cunoscut permite un astfel -de reglaj pentru aparate 
audio stereo, având ca idee aplicarea În antifază a unei părţi din semnalul unui 
canal pe celălalt canal. Până la un procentaj de aproximativ 25% se obţine prin 
acest reglaj o mărire a Iărgimii de bandă; peste acestea apar distorsiuni. Circuitul 
din figura 1 prezintă un amplificator cu două canale, prevăzut cu acest reglaj 
(potenţiometrul dublu 150K), ce permite cuplarea canalelor fie În fază, fie În 
antifază. Prin potenţiometrul4K7 se echilibrează canalele; amplificarea este de 
0,7 În banda de 16 Hz - 35 KHz la 3 dB, cu distorsiuni neglijabila pentru tensiuni 
de intrare mai mici de 300 mV. 

Tranzistoarele sunt de semnal mic şi zgomot redus (de ex. BC237, 238), iar 
alimentarea În domen.ul-1 0-18V. 

Funk Amateur 2/1994 
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BREVETE DE INVENŢII 

,-

L 

-
1 AMPLIFICATOR VF 

B \ franţa Nr. 2614105 
. tnt C14 H03f3l19 

Data publicării: 02.10:~992 Amplificatorul conţine un 
Inventator: \lUard Phlhppe _1 tranzistor (3) cu A> 1 la careI 

colectorul este conectat la o impedanţă 
de sarcină (12) care constă într-un generator de curent şi 
care comportă un dispozitiv de reglare a curentului funcţie de 
nivelul semnalului pe colector (20). Această reglare se 
realizează de maniera că atunci când curentul scade, 
tensiunea creşte cu o constantă de timp care este cu un 
ordin de mărime superioară perioadei. 

Tranzistorul (3) esţ~ NPN, Iar generatorul de curent este 
realizat cu tranzistor PNP (7) a cărui bază este legată printr
o rezistenţă (4) la colectorul T3. 

Aplicaţie: Etaj de ieşire video pentru tub cinescop TV alb
negru şi color. 

-, 
, r- Bl S.U.A. Nr. 4912160 

lnt C15 HQ3l11085 
Data pubUcării: 20.11.1991 

Inventator. Dany Sylvain -Canada _1 -
I 

CIRCUIT PLL CU 
JIITTER REDUS 

AL SEMNALULUI 
DE IEŞIRE 

Un circuit PLL este un detector de fază la care se aplică 
un semnal de intrare şi un semnal cu frecvenţa divizată 
provenind de la un veo. EI dă la ieşire un semnal 'binar care 
reprezintă diferenţa de fază între cele două semnale de 
intrare şi care se aplică unui microprocesor În care se 
compară cu o mărime dată şi apoi se controlează vea prin 
intermediul unui convertor OI A. Pentru a reduce jitterul 
semnalului de ieşire, microprocesorul ajustează frecvenţa 
vea astfel ca numărul binar n ce reprezintă faza, să rămână 
intre limitele şi n sau n şi n+ 1. 

-
B I România Nr. 101958 
. '\nt C14 H02M1/08 

D~." publicării: 11.10.1991 . 
",,\O • • • colect\v 

I Inventator: Ing Veselin Giughlt\ ~I _1 

DlSPPZITIV ELECTRONIC 
PENTRU EXTINDEREA 

DOMENIULUI DE 
! 

FUNCŢIONARE A UNOR 
TIPURI DE CONVERTOARE STATICE 

Dispozitivul electronic care reprezintă obiectul prezentei inven~i compensează, pe . 
principiul unei bucle automate de reglare, deformarea caracteristicii de comandă a 
unor tipuri de convertizoare statice cu tiristoare: care se produce În absenţa acesteia, 
atunci când frecvenţa tensiunii de alimentare Îşi modifică valoarea. 

Dispozitivul, conform invenţiei, este alcătuit dintr-un traductor de frecveţă care 
furnizează un semnal propo~onal cu frecvenţa, un regulator, care adaptează nivelul 
semnalului dat de traductor şi un stabilizator de tensiune, reglabil, care primeşte şi la 
intrare tensiunea de la regulator şi dă la ieşire tensiunea necesarăfprestabilirii valorilor 
limită ale un~hiurilor de comandă. 

Se evită În felul acesta regimurile de avarie care ar conduce la scoaterea din 
func~e a unor utilaje importante şi, de cele mai multe ori, la oprirea intregului proces 

-tehnologic de producţie, cu consecinţe economice dintre cele mai neplăcute. 

- , 

LOCAL 
CLOCK 

RFP PHASE 
DETECTOR r--- MICROPROCESSOR ~ O/A r" VCXO - ~ 

LFP r--t--

\20 \22 '24 -- \26 

I I DIVIDE BY N I~ 
\28 

Paginăreali~ată de ing .. Mioara CIONTU (OSIM) 
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OBSERVATII LA TABEL: 

a) ScmnitkalÎct simholurik)r din C'oloana :!: 
1 - Servidu ,primar 
:! - Scrvidu sC\"unuar 

b) Scmnili<.·Ct\ia simholur:ilnr din coloana 3: 
1 • Servidu primar 
:!, - Scrvic.'iu !\ecunuar 

~ 

3 • J 4000-1 -':!50 Khz ~ervidu prÎlnar, 4:!50-1 -'350 Khz nu se lucrc3i'ii pe s"telit 
4 - .s~.30-5::-;5.u MHz serviciu secund.;r, În' rest nu ~ lucrează pc satelit 
5 • 10~5n·l0500 MHz serviciu sccundar, În rc~t nu se IUC."Tca'l .. Ipe satelit. c:.n 

l') Scmnifkatia simho/urHor din col<""113 4: 
1'· AIA, AlB, AIC, AlO. A'1.A. A2B, A~C. A::!O. Ale, AlE, J~B, J:!C, JID, 
J3C, J3E, FIA.FIB: FIC. FID·,F~A. fiB. F:!C, F10, F3C. F3C~ F3E. RlE, 
:!. -AlA.AIB, AIC. AlO. A2A, A2B, A:!C; A2D, A3C, AlE, C3F, J~B. J2C, 
J~D. ne, BE, J3F, Fl~, FIB, Fie, FID,F2A. F2B. F:!C. F2D,F3.C, F3E.FlF, 
F3E. F3F, R3E. 

ctw",:lc JI! emisie sînt <.'oJifk:He c.·ont'l'rm Regulamentului Radi,)comunic:aliilor. dup:i cum 
ară':tl in Anexa :!. 
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ALl:ABETUL FONETI C 
Recomnod;tI pentru ta'aficul radiotelefonic. 

CUVÎNTUL DE PRONUNŢA· UTER A 
CUVÎNTUL DE 

COD REA COD 

Alfa AL·FA O Q;car 

Bravo BRA-VO P Papa 

amrlie CIAR-U Q Quebec 

Delta . DEL-TA R Romeo 
" 

Echo' E-CO. S Sierra 

Foxtrot FO~-TROT T, Tango 

Golf GOu= U Unif<'lrm 

Hotel HO-TEL V Victor 

India IN-DIA W Whiskey 

Julielt OIU-U-ET X X-l'a)' 

Kik, Kl-LQ , Y Yankee 

Lima LI-MA Z Zulu 

Mike MA·IK -

NllVember NO-VEM-BER 

~ =-
~ 

c:> 
~ 

.s 
~ 
~ 

~ 
c:> 
~ 
Q,i 

"'C -gl! 
C,J 
~ 

"'C 
Q,i 

c::.: 

PRONUNŢA-

REA 

OSS-KAR 

PA-PA 

KHE-BEK 

RO-MI-O 

SI-ERA 

TAN-GO 

IU-NI-FORM 

VlK-TOR 

, UlS-K1 

EX-REI 

Y~-KI 

ZU;.LU 

Pel1lru C\llllunic.'area dfrelor radillamatorii POl folosi, denumirea klr corespunzătoare În limba 
În c."ilre se dcsnl~u:ml QSO - ul. sau pentru II mai bunii intelegere, În orice altă limbă, 
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Red~ctor responsabil,~ profesor MIH~I C. VORNICU (scout1933) 

SCOUT 133 
Am fost primit' În rândurile cercetaşilor din România În 

anul 1933, pe vremea când avea"-&' 1 O ani. Deşi au trecut de 
atunci 61 de ani,nu pot uita acea zi de 11 aprilie 1933, zi in 
care am devenit cercetaş. Nu am uitat-o fiindcă Îndrumările 
morale şi etice pe care le-am primit in cei patru ani cât am 
fostin Organiza~a Cercetaşilor României mi s·au înrădăcinat 

i '. atât de puternic În conştiinţă Încât mi-au servit de că'ăuză o 
viaţă întreagă. Am învăţat la acea vârstă fragedă un adevăr 
pe care doresc prin aceste rânduri să-I Împărtăşesc acum 
tuturor tinerilor de azi. Am Înţeles că încă de pe vremea 
faraonilor egipteni,- acei sciavi 'pe spinarea cărora se rupeau, 
bicele cu care erau loviţi, nu-şi doreau cu ardoare decât 
libertatea, ,acea libertate În cadrul căreia, fiecare om să-şi 
poată hotări singur soarta. Oricât de limitată ca intelect ar fi 
fost aceşti robi nenorociţi, ei au Înţeles ~n lucru e,senţial' 

'. pentru existenţa omenirii şi anume acela că omul se naşte 
liber şi că În viaţă, nici un alt om nu are dreptul de a -se erija 
În postura de patron al existenţei altui om. Din păcate, ceea' 
ce au 'înţeles încă de pe vremea piramidelor acei nefericiti 
sclavi maltrataţi in mod bestial de semenii lor, omenirea În 
Întregul ei a refuzat să Înţeleagă. Deşi la Revoluţia Franceză 
din 1789, deci la aproape p~tru' milenii de la epoca faraonică, 
oamenii au cerut libertate, egalitate şi fraternitţlte pentru toţi 
locuitorii terrei, nu s-a renunţat decât abia În secolul trecut la 
ruşinosul negoţ care făcea ca oamenii să fie vânduţi de 
semenii lor ca vitele la iarmaroc. Abolirea sclaviei în toată 
lumea a constituit un pas pe calea libertăţii, darnu pasul 
hotărâtor, deoarece din nefericire; În secolul nostru, sclavia a 
devenit sub conducerea unor demenţi, nimic altceva decât o 
po~itică de stat. Nazismul, fascismul, comunism~1 şi toate 
celelalte regimuri t9talitare au demonstrat. o dată În plus că 

, ,oamenii nu şi-au recăpAtat pe deplin dreptul, de a fi liberi., 
Prăbuşirea nefastă a acestor regimuri care timp de aproape 
trei sferturi de secol au tiranizat milioane de oameni se pare 
că in fine a dat omenini conştiinţa libertăţii depline şi un sens 

, , 

În privinţa celui mai elementar drept al fiintelor umane şi 
'~ume libertatea. Ca noţiune, libertatea este, nemărginită şi 
pentru mulţi ar părea că nu cunoaşte limite, deoarece orice 
îngrădire din' partea altora şi-ar pierde sensul şi ar deveni din 
nou tiranie. Cei care gândesc Însă În acest fel colTiit o 
greşeală elementară. Ubertatea trebuie Îngrădită dar nu de 
a'ţiici de noi Înşine şi graniţele ei trebuie căutate În 
'conştiinţa fiecăruia, În preceptele morale şi ale eticii. Dincolo, 

TEHNIUM 3/94 

de aceste fruntarii, libertatea devine libertinaj şi libertinajul 
conduce În mod implacabil la anarhi,fJ,1 un rău social tot atât 
de nefast ca orice regim totalitar În care oamenii sunt 
(teoretic vorbind) egali dar unii dintre ei sunt ... umai egali". 
Aceste limite morale şi etice impuse libertăţii de noi Înşine, le 
aflăm postulate În normele de conduită ale cercetăşiei. 
Însuşirea acestor norme de cpnduită socială7 Într-o epocă În 
care mai ales tineretul din toată lumea se dedă la violenţe, 
violuri, terorism, droguri şi alte asemenea blesteme aÎe, 
secolului În care trăim, reprezintă o rază de lumină care 
pătrunde cu obstinaţie prin tenebrele unei peşteri subterane. 
Aceste norme de conduită morală eu le-am primit de la 
Organizaţia de Ce rcetaşi, m-au' slujit o viaţă Jntreagă şi mă. 
simt mândru că rri-au ferit să aJunecpe pantele nefaste ale 
pierzaniei. Pentru ce,Î care cred că rândurile de mai sus sunt 
simple vorbe goale, le~ofer ca pildă 'o via1ţă de om pe care am 
trăit-o În mod demn până ia vârsta de 71 de ani. Nu ştiu 
dacă aş putea să găsesc un exemplu mai convingător. 

Prof. Mihai C. VORN/CU 
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